
Αγαπητοί φοιτητές, 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης ως προς την εκδήλωση του 

Κορωνοϊού και την εξάπλωσή του πλέον, σε παγκόσμια κλίμακα, σας στέλνουμε με τη 

σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Erasmus, Καθηγητή κ. Καρακάση, 

την παρακάτω ανακοίνωση. 

 

Κατόπιν οδηγιών του ΙΚΥ, με θέμα «Οδηγίες προς τα Γραφεία Erasmus+ των 

Πανεπιστημίων σχετικά με τις κινητικότητες στο πλαίσιο διαχείρισης της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού», το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερώνει όσους έχουν μετακινηθεί στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων: α) Erasmus+ Σπουδές, Πρακτική άσκηση και β) 

Erasmus+ Διεθνή Κινητικότητα Σπουδές, κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδ. 

έτους 2019-2020, ότι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διακόψουν την 

περίοδο κινητικότητάς τους στο Ίδρυμα υποδοχής και να επιστρέψουν στην Ελλάδα 

όσο πιο έγκαιρα γίνεται (ει δυνατό μέχρι 31 Μαρτίου, 2020).   

Ως πληγείσα περιοχή από την πανδημία του κορωνοϊού θεωρείται η δηλωθείσα ως 

πληγείσα περιοχή από τις αρμόδιες, εθνικές αρχές (εθνικές/ περιφερειακές/τοπικές), 

προκειμένου να εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές 

συμβουλές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, όπως και το 

κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων μπορεί επίσης να θεωρηθούν ως ανωτέρα βία. 

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε ΌΛΟΙ άμεσα μαζί μας -ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να μας ενημερώσετε: 

α) εάν είστε καλά και εάν επί του παρόντος βρίσκεστε όντως στη χώρα του 

Ιδρύματος Υποδοχής, β) τι μέτρα έχουν ληφθεί στην πόλη/χώρα όπου βρίσκεστε, γ) 

την ενημέρωση που έχετε λάβει από το Ίδρυμα υποδοχής σας σχετικά με το εαρινό 

εξάμηνο και για online μαθήματα και δ) εάν προτίθεστε να παραμείνετε ή εάν 

επιθυμείτε να επιστρέψετε. 

 

Σε συνέχεια της τελευταίας ενημέρωσης/ανακοίνωσης του Τμήματος Διεθνών 

Σχέσεων του ΠΚ, συνιστούμε σε όσους από εσάς έχουν ήδη αποχωρήσει και 

βρίσκονται στη χώρα υποδοχής: 

- να επικοινωνήσετε άμεσα με την προξενική αρχή ή την πρεσβεία της Ελλάδας 

στην περιοχή όπου βρίσκεστε και να γνωστοποιήσετε πως βρίσκεστε εκεί 

- να ακολουθείτε όλα τα μέτρα προφύλαξης που συνιστούν οι ειδικοί και οι αρχές 

της χώρας στην οποία βρίσκεστε. 

 

Ειδικότερα: 

1. Όσοι βρίσκονται ήδη σε χώρα του εξωτερικού και δεν μπορούν να 

ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών ή πρακτικής άσκησης λόγω μη λειτουργίας 

του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής ή λόγω άλλης αιτίας σχετιζόμενης με την εξάπλωση 

του κορωνοϊού, δύνανται να επιστρέψουν και να υπαχθούν στην κατηγορία της 

«ανωτέρας βίας». 



2. Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα αναχωρήσει και αποφασίζουν να ακυρώσουν 

ή να αναβάλουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αλλά έχουν κάνει ήδη δαπάνες 

(για αγορά εισιτηρίων, προκαταβολή για ενοίκιο ή άλλα υποχρεωτικά έξοδα π.χ. για 

ασφάλιση, visa κλπ. τα οποία δεν μπορούν να τους επιστραφούν), δύνανται λόγω 

ανωτέρας βίας και αφού ληφθεί σχετική έγκριση από την Εθνική Μονάδα να 

λάβουν το ποσό αυτών των δαπανών, προσκομίζοντας στα κατά τόπους Τμήματα 

Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του ΠΚ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

3. Οι φοιτητές σε παράταση που επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα Υποδοχής, 

δύνανται να παραμείνουν στη χώρα Υποδοχής, λαμβάνοντας  τα σχετικά μέτρα 

προφύλαξης, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών και των Αρχών της εν λόγω 

χώρας. 

4. Οι φοιτητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα συνιστάται να παραμένουν για 14 

ημέρες στην οικία τους και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί 

από τον ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα, να επικοινωνήσουν 

οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135). 

 

Όλα τα παραπάνω, και ειδικά τα υπ’ αριθ. 2, 3 και 4, ισχύουν και για τους καθηγητές 

και μέλη του προσωπικού που έχουν επιλεχθεί για να μετακινηθούν το επόμενο 

χρονικό διάστημα προς οποιαδήποτε χώρα στο πλαίσιο του ERASMUS+, και μέχρι 

νεοτέρας. 

 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να διακόψουν την 

περίοδο κινητικότητάς τους λόγω ανωτέρας βίας και να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους στο ΠΚ, μπορούν να ενταχθούν στο τρέχον εξάμηνο σπουδών του ΠΚ. Σ’ αυτή 

την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+, τον 

Erasmus Coordinator και τον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο στη Γραμματεία του 

Τμήματός τους, όσο πιο έγκαιρα γίνεται (ει δυνατό μέχρι τις 31 Μαρτίου, 2020).   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μετακινήσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο για όσους ήδη βρίσκονται σε 

άλλη χώρα, καθώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να είναι χώροι μετάδοσης του 

ιού. Σε κάθε περίπτωση, είναι ατομική ευθύνη κάθε φοιτητή, εξερχόμενου ή 

εισερχόμενου, να μετακινείται υπό αυτές τις συνθήκες, εντός ή εκτός χώρας όπου 

βρίσκεται. 

  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή διευκόλυνση επί του θέματος. 

 

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ 


